
Szkolny Regulamin 

 korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych  

w Gimnazjum nr 1 w Stryszawie 

 

§1. 
1. Regulamin określa zasady  związane z wypożyczaniem uczniom zestawu  podręczników 

oraz materiałów edukacyjnych. 

Zestaw podręczników  do klasy I zawiera: 

Lp. Nazwa podręcznika 
Koszt 

podręcznika 

1. Język polski – W słowach i  obrazach ................... Witold Bobiński  

2. Gramatyka i stylistyka .............................. Zofia Czarnecka Rodzik 24,75 zł 

3. Chemia- Świat chemii 1 21,78 zł 

4. Historia – Bliżej historii ................. K. Kowalewski, I. Kąkolewski,  

 ...................................................................... A. Plumińska Mieloch 

21,78 zł 

5. Fizyka – Świat fizyki ....................... Pod red. Barbary Sagnowskiej 21,78 zł 

6. Język niemiecki Aktion Deutsch 1  . CD 1 – Rozumienie ze słuchu,  

 .............................................................. CD2- Aktywne słownictwo 

24,75 zł 

7. Geografia- Planeta Nowa ................................................. R. Malarz 23,10 zł 

8. Plastyka – Sztuka tworzenia ................................... N. Mrozkowiak 8,20 zł 

9. Muzyka – Gra muzyka ............................................. J. Oleszkowicz 8,20 zł 

10. Biologia – Świat biologii .................................. M. Kłyś, J, Stawarz  23.10 zł 

11.  Matematyka z plusem 24,70 zł 

12. Język angielski Live Beat 2 24,75 zł 

 

Zestaw ćwiczeń do klasy I zawiera: 

Lp. Nazwa ćwiczeń Koszt ćwiczeń 

1. Gramatyka i stylistyka 9,90 zł 

2. Świat chemii 9,90 zł 

3. J. niemiecki Action Deutsch 1 9,90 zł 

4. Matematyka 9,90 zł 

5. J. angielski Live Beat 2 

materiał ćwiczeniowy Exam Trainer 

9,90 zł 



2. Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu podczas pierwszego 

spotkania organizacyjnego w roku szkolnym. 

3. Wypożyczanie podręczników do domu i jego zwrot jest odnotowywane przez 

bibliotekarza. 

4. Wypożyczenie podręczników, materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych dla uczniów 

danej klasy odbywa się w bibliotece szkolnej z udziałem wychowawcy. 

5. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły. 

6. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną 

część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z 

podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. 

7. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe powinny być używane przez 

okres minimum 3 lat. 

§ 2. 

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 

uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 lub później. 

2. Wypożyczenie podręczników następuje na początku każdego roku szkolnego najpóźniej 

15 września. 

3. Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, bibliotekarz  ma obowiązek 

odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do Regulaminu: 

4. Bibliotekarz  informuje uczniów/rodziców, aby przed wypożyczeniem obowiązkowo 

sprawdzili stan podręczników lub materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia 

należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. 

5. Zestawy podręczników i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 10 miesięcy 

(jednego roku szkolnego). 

6. Termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych  na tydzień przed 

zakończeniem roku szkolnego. 

 

§ 3. 

1. W przypadku gdy uczeń w trakcie roku rezygnuje z nauki w szkole, zobowiązany jest 

zwrócić otrzymany zestaw podręczników  lub materiały edukacyjne.  

2. Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręczniki w stanie nie pogorszonym, 

pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania. 

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 

4. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przycinania itd. oraz 

innych czynności, które powodować mogą uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika. 

5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub 

nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie. 



6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego  w terminie wskazanym w powyższym regulaminie Gimnazjum nr 1  

może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

– kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego i zeszytu ćwiczeń. 

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. 

7. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych 

określa  Dyrektor gimnazjum. 

8. W celu uzyskania od Rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników / 

materiałów edukacyjnych Biblioteka, stosownie do treści Regulaminu korzystania z 

darmowych podręczników, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§4. 

1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2015r. 

 


